
Green Leadership 

Duurzaam leiderschap volgens het Green Leadership model 

kent een negental principes: 

1. Control improve 

2. Lead with humility and respect 

3. Ensure flow and focus on quality 

4. Sustainable business justification 

5. Appreciate and apply the Global Goals 

6. Envision and communicate a better future  

7. Iterative and incremental value delivery  

8. Balanced Energy, Agility and Quality 

9. Apply systems thinking 

 

Principe 1 – Control improve 

• Beheerst verbeteren door niet alles tegelijk te willen en keuzes voor 

verbeteracties te baseren op feiten. Een goed gevoel ergens bij hebben geeft 

richting, de data toont aan of iets echt een goed idee is. Een gezonde balans 

tussen run & change. 

Principe 2 – Lead with humility and respect 

• Leid met nederigheid en respect. De bereidheid van een leider om input te  
zoeken, aandachtig te luisteren en voortdurend te leren, creëert een omgeving 

waarin medewerkers, klanten, leveranciers en de gemeenschap zich 

gerespecteerd en energiek voelen en vrijuit hun creatieve vaardigheden kunnen 

geven.  Verbetering is alleen mogelijk als mensen bereid zijn hun kwetsbaarheid  

te erkennen en vooroordelen te laten varen. 

Principe 3 – Ensure flow and focus on quality 

• Zorg voor flow en focus op kwaliteit. Wanneer deze kwaliteit wordt 

gecreëerd in reactie op de reële vraag en een continue en ononderbroken 

stroom leveren we maximale waarde, zonder overschotten en overbodige 

activiteiten. 

Principe 4 – Sustainable business justification 

• Rechtvaardiging voor duurzaam ondernemen uit zich in business cases 

waarin niet alleen wordt gekeken naar investeringen en baten voor de 

veranderende organisatie zelf, maar ook voor de gemeenschap en de wereld. 

Principe 5 – Appreciate and apply the Global Goals 

• Waardeer de Global Goals en pas ze toe. De 17 duurzame ontwikkel 

doelstellingen die in 2015 door de wereldleiders zijn afgesproken gebruiken we 

als toetsing voor alle initiatieven die we in de organisatie starten of laten 

voortbestaan. 
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Principe 6 – Envision and communicate a better future 

• Visualiseer en communiceer een betere toekomst. Een duidelijke visie op 

de toekomst wordt gecreëerd in een doelmodel of blueprint met beschrijving van 

cultuur, organisatie, processen en informatie technologie. Vervolgens wordt dit 

consequent  gecommuniceerd. 

Principe 7 – Iterative and incremental value delivery 

• Iteratieve en incrementele levering van waarde zorgt dat je continue 

gebruik maakt van voortschrijdend inzicht op basis van feedback en op die manier 

producten en diensten ontwikkelt die ook daadwerkelijk nodig zijn. Plan, do, 

check en act.  

Principe 8 – Balanced Energy, Agility and Quality 

• Energie, flexibiliteit en kwaliteit in balans betekent dat we rekening houden 

met alle belangen.  

• Vanuit de business de energie, tijd en geld investeringen.  

• Vanuit de klant en gebruikers de flexibiliteit om te kiezen voor  

producten en diensten die geschikt zijn voor hun doel.  

• Vanuit de leverancier de geleverde kwaliteit en de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om deze duurzaam te ontwikkelen. 

 Principe 9 – Apply systems thinking 

• Systeemdenken heeft een holistische benadering van de ontwikkeling van 

oplossingen, waarbij alle aspecten van een systeem en de omgeving worden 

geïntegreerd in het ontwerp, de ontwikkeling, de implementatie en het 

onderhoud van het systeem zelf. Begrijpen van deze aspecten helpt leiders en 

teams bij het navigeren door de complexiteit van de oplossingen, de organisatie  

en de context waarin dit plaatsvindt.  

 

Door het toepassen van de 9 principes zorg je voor duurzaam leiderschap in 

zowel de veranderende- (change) als de lopende (run) organisatie.  

Je houdt daarbij rekening met de globale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en doet 

daarmee niet aan greenwashing, maar bent bewust van je omgeving en doet ethisch het 

juiste. De bedrijfsvoering, programma’s en projecten gaan we voortaan duurzamer doen.  

Omdat je het zelf wilt, omdat het nodig is en omdat wij verwachten dat er meer  

verplichtingen komen vanuit wet- en regelgeving. 

 

Bijkomend voordeel is dat de organisatie door Green Leadership aantrekkelijker 

wordt als werkgever voor toekomstige generaties.  

 

 

Green Leadership is een model van Ctrl Improve © 2022. 

Wil je meer weten over Green Leadership, de principes en de 

toepassing, kijk dan op https://www.greenleadership.nl 
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